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Onderwerp: Vaststelling Verordening rechtspositie wethouders 2008 

Gevraagd besluit: 
Vaststellen Verordening rechtspositie wethouders 2008 onder gelijktijdige intrekking van de Verordening 
kostenvergoeding wethouders. 

Inleiding en aanleiding 
De huidige bestaande Verordening kostenvergoeding wethouders is niet actueel. In de bestaande situatie is 
bijvoorbeeld onduidelijk wat precies de formele grondslag is voor de computer- en internetfaciliteiten en de 
mobiele telefoon. Dit kan tot (fiscale) risico's leiden. Gezocht is naar een juridisch adequate aansluiting op het 
Rechtspositiebesluit wethouders en de Regeling rechtspositie wethouders en de fiscaliteit. Deze is gevonden in 
de modelregeling van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) welke hier als vertrekpunt is 
gehanteerd. 

Beoogd resultaat 
Het vaststellen van een actuele verordening naar het modef van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 
waarmee een duidelijke grondslag voor voorzieningen voor wethouders en de bevordering van transparantie in 
de uitvoering en verantwoording wordt gecreëerd. 

Kader 
De gemeente dient haar verordeningen aan te passen naar de geldende wet- en regelgeving. Met onderhavig 
voorstel wordt de verordening rechtspositie wethouders geactualiseerd. 

Argumenten / alternatieven 
Er zijn geen alternatieven welke resulteren in een actuele verordening dan het vaststellen van een nieuwe 
verordening. 

Financiële consequenties 
Er zijn geen financiële consequenties. 

Juridische consequenties 
De thans geldende verordening kostenvergoedingen wethouders komt na vaststelling van de verordening 
rechtspositie wethouders 2008 te vervallen. 

Communicatie 
Na vaststelling van de verordening dienen de wethouders hierover te worden geïnformeerd. Dit kan door middel 
van een schriftelijk en/of elektronische melding met een verwijzing naar de publicatie in RAP (de regeling 
Rechtspositie ambtelijk personeel). 
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Aanpak / uitvoering 
Na vaststelling van de verordening zal deze worden opgenomen in de digitaal beschikbare RAP; de 
betrokkenen worden hierover geïnformeerd. 

Den Helder, 13 mei 2008 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder 

burgemeester 

H. Raasing , secretaris 
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gemeente 

Den Helder 

Raadsbesluit 
Raadsvergadering d.d.: 9 juni 2008 

Besluit nummer: 053/GRIFFIE 

Onderwerp: Vaststelling Verordening rechtspositie wethouders 2008 

De raad van de Gemeente Den Helder; 

gelezen het voorstel nummer bl08.00744 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 
13 mei 2008; 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Bestuur en Middelen; 

besluit: 

I in te trekken de verordening kostenvergoedingen wethouders, vastgesteld door de gemeenteraad op 
14 december 1998; 

II vast te stellen de Verordening rechtspositie wethouders 2008 

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen 

Artikel 1 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. Rechtspositiebesluit wethouders: het Koninklijk Besluit van 22 maart 1994, Stb. 243; 

b. Regeling rechtspositie wethouders: de ministeriële regeling van 20 februari 2001, Stcrt. 41 als bedoeld in 
artikel 23 van het Rechtspositiebesluit wethouders; 

c. Reisbesluit binnenland: het Koninklijk Besluit van 1 maart 1993, Stb. 144; 

d. Reisregeling binnenland: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 16 maart 1993, nr. 
AB93/U280, Stcrt. 56; 

e. gemeentesecretaris: de secretaris, bedoeld in artikel 102 van de Gemeentewet. 

Hoofdstuk II Voorzieningen voor wethouders 

Artikel 2 Onkostenvergoeding 

Aan de wethouder wordt een onkostenvergoeding toegekend voor overige aan de uitoefening van het ambt 
verbonden kosten die gelijk is aan het bedrag, vermeld in artikel 25, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit 
wethouders, zoals dit bedrag jaarlijks door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt 
herzien. 

Artikel 3 Reiskosten woon-werkverkeer 

De wethouder wordt voor het reizen tussen zijn woning en zijn plaats van tewerkstelling een tegemoetkoming in 
de kosten van het reizen verleend overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de Regeling rechtspositiebesluit 
wethouders. 
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Artikel 4 Zakelijke reiskosten 

1. Aan de wethouder wordt naast de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 3 van deze verordening vergoeding 
verleend voor reiskosten ter zake van andere dan de in artikel 3 van deze verordening bedoelde reizen ten 
behoeve van de gemeente gemaakt. 

De vergoeding betreft; 

a. bij gebruik van openbare middelen van vervoer en van een taxi: een volledige vergoeding van de 
reiskosten; 

b. bij gebruik van een eigen personenauto; de vergoeding als bedoeld in artikel 4, onderdeel b, van de 
Regeling rechtspositie wethouders; 

c. een vergoeding van noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte kosten; 

2. Op aanvraag worden de reiskosten voor de zakelijke reizen van de wethouder gesaldeerd overeenkomstig 
de regeling voor gemeentelijk personeel. Indien geen regeling als bedoeld in de eerste volzin is vastgesteld 
vindt op aanvraag saldering van de reiskosten voor de zakelijke reizen van de wethouder plaats 
overeenkomstig artikel 4a van de Reisregeling binnenland, artikel 2a van de Reisregeling buitenland en 
artikel 13a van de krachtens het Verptaatsingskostenbesluit 1989 vastgestelde Verplaatsingskostenregeling 
1989. 

Artikel 5 Dienstauto 

1. De wethouder kan voor reizen ten behoeve van de gemeente gebruik maken van een dienstauto met of 
zonder chauffeur. Onder dienstauto wordt voor de toepassing van dit artikel mede verstaan een door de 
gemeente ingehuurde auto. 

2. De dienstauto met of zonder chauffeur kan door de wethouder ook worden gebruikt voor het reizen tussen 
de woning en de plaats van tewerkstelling en voor reizen ten behoeve van nevenfuncties die de wethouder 
vervult uit hoofde van zijn ambt. 

3. Indien de wethouder op grond van artikel 3 een tegemoetkoming ontvangt in de reiskosten tussen de 
woning en de plaats van tewerkstelling wordt een korting op die tegemoetkoming toegepast ter grootte van 
a. 1/20 deei van de tegemoetkoming in de betreffende maand voor elke dag waarop zowel van de woning 

naar de plaats van tewerkstelling als omgekeerd van de plaats van tewerkstelling naar de woning 
gebruik is gemaakt van de dienstauto; 

b. 1/40 deel van de tegemoetkoming in de betreffende maand voor elke dag waarop alleen hetzij van de 
woning naar de plaats van tewerkstelling hetzij omgekeerd van de plaats van tewerkstelling naar de 
woning gebruik is gemaakt van de dienstauto; 

4. Indien de wethouder voor reizen ten behoeve van in het tweede lid bedoelde nevenfuncties gebruik maakt 
van de gemeentelijke dienstauto en daarvoor van een derde ook een vergoeding van reiskosten ontvangt 
wordt die vergoeding in de gemeentelijke kas gestort. 

Artikel 6 Verblijfkosten 

De wethouder worden de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke verblijfkosten ter zake van reizen, bedoeld in 
artikel 4 volledig vergoed. 

Artikel 7 Buitenlandse dienstreis 

1. Indien de wethouder in het gemeentelijk belang een rets buiten Nederland maakt worden de in redelijkheid 

gemaakte noodzakelijke reis- en verblijfkosten vergoed. 

2. Voor een reis in het gemeentelijk belang buiten Nederland, niet zijnde een reis naar een Europese 

instelling, is vooraf toestemming van het college vereist. De gemeenteraad kan aan deze toestemming 

voorwaarden verbinden. 
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Artikel 8 Cursus, congres, seminar of symposium 

1. De kosten van deelname van een wethouder aan cursussen, congressen, seminars en symposia die in het 

gemeentelijk belang door of namens de gemeente worden aangeboden of verzorgd komen voor rekening 

van de gemeente. 

2. De wethouder die wil deelnemen aan een cursus, congres, seminar of symposium dat niet door of namens 

de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dient daartoe een gemotiveerde aanvraag in. De aanvraag 

gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kosten specificatie. De kosten komen voor rekening van 

de gemeente als deelname van belang is in verband met de uitoefening van het ambt van wethouder. 

Artikel 9 Computer en internetverbinding 

1. Op aanvraag worden de wethouder ten laste van de gemeente voor de uitoefening van het ambt een 
computer, bijbehorende apparatuur en software in bruikleen ter beschikking gesteld. 

2. (vervallen) 

3. Voor zover er sprake is van een belastingheffing in verband met een ten laste van de gemeente ter 
beschikking gestelde computer, bijbehorende apparatuur en software als bedoeld in het eerste lid, 
ontvangt de wethouder ten laste van de gemeente op aanvraag per jaar een tegemoetkoming van 30% van 
de aanschafwaarde daarvan voor een periode van maximaal drie jaar. Daarbij wordt ten hoogste uitgegaan 
van de aanschafwaarde van de computer, bijbehorende apparatuur en software welke aan de wethouders 
in bruikleen ter beschikking worden gesteld. 

4. Op aanvraag worden de wethouder eenmalig per jaar de aanleg- en abonnementskosten voor de 
internetverbinding voor de in het eerste of tweede lid genoemde computerapparatuur vergoed. 

5. De wethouder ondertekent voor de bruikleen een bruikleenovereenkomst met de gemeente. 
6. Het college stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast. 

Artikel 10 Mobiele telefoon 

1. Op aanvraag wordt de wethouder voor de uitoefening van zijn ambt een mobiele telefoon in bruikleen ter 

beschikking gesteld die uitsluitend of nagenoeg bestemd is voor zakelijk gebruik. 

2. De wethouder ondertekent daartoe een bruikleenovereenkomst met de gemeente. 

3. Het college stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast. 

Artikel 11 Spaarloonregeling/levensloopregeling 

1. De wethouder kan op aanvraag deelnemen aan de voor het gemeentelijk personeel geldende 
spaarioonregeling. 

2. De wethouder kan op aanvraag deelnemen aan de wettelijke levensloopregeling. 

3. Deelname aan de spaarioonregeling is niet mogelijk indien de wethouder gebruik maakt van de wettelijke 

levensloopregeling als bedoeld in artikel 19g van de Wet op de loonbelasting 1964. 

Artikel 12 Reis- en pensionkosten en verhuiskosten 

De wethouder die bij benoeming nog niet over woonruimte in de gemeente beschikt heeft ten laste van de 
gemeente aanspraak op vergoeding van: 

a. reis- en pensionkosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van de ministeriële regeling als 
bedoeld in artikel 12, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders; 

b. verhuiskosten in verband met de benoeming als wethouder overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 
van de ministeriële regeling als bedoeld in artikel 18, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit 
wethouders. 



Hoofdstuk Ell De procedure van declaratie 

Artikel 13 Betaling van kosten 

Betaling van kosten op grond van deze verordening vindt plaats door 

a. betaling uit eigen middelen; of 

b. rechtstreekse toezending van de factuur aan de gemeente; of 

c. een gemeentelijke creditcard. 

Artikel 14 Declaratie van vooruit betaalde kosten 

1. Voor de vergoeding van de kosten, bedoeld in de artikelen 4, 6, 7 en 12 wordt gebruik gemaakt van een 
declaratieformulier, waarvan het model door het college is vastgesteld, indien deze kosten uit eigen 
middelen vooruit zijn betaald. 

2. Het declaratieformulier wordt volledig ingevuld en ondertekend. De wethouder dient het declaratieformulier 
binnen 2 maanden bij de gemeentesecretaris onder bijvoeging van de originele bewijsstukken. 

Artikel 15 Rechtstreekse facturering bij de gemeente 

1. De vergoeding van kosten, bedoeld in de artikelen 4, 6, 7, 8 en 12 kan plaatsvinden door rechtstreekse 
toezending van de door de wethouder voor akkoord ondertekende factuur aan de gemeente. 

2. Verantwoording van deze wijze van vergoeding vindt plaats door het declaratieformulier, waarvan het model 
door het college is vastgesteld, volledig in te vullen en te ondertekenen. 

3. De wethouder dient het formulier en de factuur binnen 2 maanden in bij de gemeentesecretaris of de door 
hem aangewezen ambtenaar. 

Artikel 16 Gebruik gemeentelijke creditcard 
1. De vergoeding van kosten als bedoeld in de artikelen 4, 6, 7 en 12 kan plaatsvinden door gebruikmaking 

van de gemeentelijke creditcard. 

2. De gemeentelijke creditcard wordt de wethouder op aanvraag ter beschikking gesteld voor het doen van 
uitgaven die voor vergoeding of tegemoetkoming ten laste van de gemeente in aanmerking komen. Aan de 
verstrekking van de creditcard kunnen voorwaarden worden verbonden. 

3. De gemeentesecretaris draagt zorg voor de verstrekking van de gemeentelijke creditcard. 
4. Verantwoording van deze wijze van vergoeding vindt plaats door het declaratieformulier, waarvan het model 

door het college is vastgesteld, volledig in te vullen en te ondertekenen. 

5. Het formulier en de factuur worden binnen 2 maanden ingediend bij de gemeentesecretaris of de door hem 
aangewezen ambtenaar. 

6. Verlies of diefstal van de creditcard wordt direct gemeld bij de betreffende creditcardmaatschappij en zo 
spoedig mogelijk ook bij de gemeente. Het eigen risico bij verlies en diefstal komt mits is voldaan aan de 
daarvoor geldende regels, voor rekening van de gemeente. 



Hoofdstuk IV Citeertitel en inwerkingtreding 

Artikel 17 Inwerkingtreding 

Deze regeling treedt in werking op de dag volgend na haar bekendmaking. De regeling werkt voor wat betreft 

de artikelen 5 tot en met 12 ten aanzien van de in maart 2006 beëdigde wethouders terug tot en met de dag van 

hun beëdiging. Artikel 4 werkt terug tot 1 januari 2006. De artikelen 31 tot en met 34 werken voor zover het de 

in maart 2006 beëdigde wethouders betreft terug tot en met de dag van hun beëdiging. 

Artikel 18 Citeertitel 

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechtspositie wethouders 2008. 

Aldus besloten in de raadsvergadering 
v a n 0 9 JUWI 2008 

rzitter 

griffier 

TOELICHTING 



TOELICHTING 

ALGEMEEN 

Wettelijke regelingen 

De regeling van de rechtspositie van wethouders vindt op vier niveaus plaats, te weten bij wet, AMvB, 

ministeriële regeling en gemeentelijke verordening. Wettelijk is voor wethouders in de Algemene pensioenwet 

politieke ambtsdragers (Appa) de uitkering na aftreden en het pensioen geregeld. In de Gemeentewet is 

aangegeven dat de nadere invulling van de rechtspositie van wethouders moet worden geregeld bij AMvB. 

Daartoe is totstandgekomen het Rechtspositiebesluit wethouders. Enkele vergoedingen voor wethouders zijn 

opgenomen in een ministeriële regeling, de Regeling rechtspositie wethouders. In deze wetten en nadere 

regelgeving zijn alle voor de rechtspositie van belang zijnde onderwerpen geregeld. Een aantal voorzieningen, 

zoals de hoogte van de bezoldiging en de verschillende onkostenvergoedingen, zijn in beide 

rechtspositiebesluiten overwegend geregeld in dwingende bepalingen. 

Hoofdlijnen gemeentelijke verordening 

In de verordening zijn bepalingen opgenomen inzake de rechtspositie van wethouders. De grondslag hiervoor is 
te vinden in de Gemeentewet en genoemde rechtspositiebesluiten. Buiten hetgeen hun bij of krachtens de wet 
is toegekend genieten de wethouders als zodanig geen inkomsten, in welke vorm dan ook, ten laste van de 
gemeente {artikel 44 van de Gemeentewet). 

De verordening bevat bepalingen inzake; 

een vaste algemene onkostenvergoeding voor wethouders (artikel 2); 
reis- en verblijfkosten van wethouders, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen woon-werkverkeer en 
zakelijke reizen (artikelen 3 t/m 7); 

reis- en pensionkosten en verhuiskosten van de bij benoeming verhuisplichtige wethouder (artikel 12) 
beschikbaarstelling van computer- en communicatieapparatuur (artikelen 9 en 10) en faciliteiten in de vorm 
van deelname aan cursussen, congressen e.d. (artikel 8); 

een aantal secundaire voorzieningen zoals de spaarloonregeling of levensloopregeling (artikel 11) 
de procedure van declareren (artikelen 13 t/m 16). 

De arbeidsverhouding van de wethouder 

Wethouders zijn sinds de dualisering van het gemeentebestuur ingevolge de Ambtenarenwet als benoemde 
bestuurders in openbare dienst aangesteld en vallen onder de werking van die wet. Echter de bepalingen over 
het materiële ambtenarenrecht uit de Ambtenarenwet zijn niet van toepassing op wethouders. Hun rechtspositie 
wordt, zoals hiervoor is aangegeven, beheerst door specifieke wet- en regelgeving. De aanstelling in openbare 
dienst houdt voor de toepassing van de fiscale wetgeving in dat sprake is van een arbeidsverhouding die als 
dienstbetrekking wordt aangemerkt. Dit betekent dat wethouders direct onder de werking van de Wet op de 
loonbelasting vallen. Er is sinds de dualisering van het gemeentebestuur derhalve geen mogelijkheid meer om 
wel of niet voor de loonbelasting te opteren. Wethouders vallen niet onder de werking van de Ziektewet, 
Werkloosheidswet en WIA. Evenmin geldt voor hen de pensioenvoorziening bij het ABP. Wachtgeld na aftreden 
en ouderdoms- en nabestaandenpensioen zijn voor wethouders geregeld in de Algemene pensioenwet politieke 
ambtsdragers (Appa). Wethouders zijn werknemers in de zin van de Zorg verzekeringswet en hebben derhalve 
op grond van die wet recht op vergoeding door de gemeente van de over hun bezoldiging verschuldigde 
inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van de basisverzekering. 



De vergoedingssystematiek 

Voor de uitoefening van het politieke ambt moeten bestuurders niet het eigen inkomen hoeven aan te spreken. 

Een adequate vergoedingssystematiek is daarom van belang. Waar er functionele uitgaven zijn, verdient het 

aanbeveling terughoudend te zijn met een financieringswijze waarin de bestuurder deze uit eigen middelen 

vooruit betaalt en de gemeente ze terugbetaalt. Eigen middelen en publieke middelen moeten zoveel mogelijk 

gescheiden worden gehouden. Vanuit die overweging heeft het de voorkeur de kosten direct in rekening te 

brengen bij de gemeente. Aan de mogelijkheid om zo nodig declaraties in te dienen zal echter behoefte blijven 

bestaan. Als vergoedingssystematiek is gekozen voor de volgende wijze van redeneren: 

welke voorzieningen worden aangeboden door de organisatie (bedrijfsvoering en bestuurskosten); 

welke voorzieningen zijn noodzakelijk voor de uitoefening van het ambt, maar zijn niet rechtstreeks aan te 

bieden door de organisatie; 

kan voor deze voorzieningen nog een onbelaste vergoeding worden aangeboden (indien de loonbelasting 

geldt); 

voor voorzieningen die niet onbelast aangeboden kunnen worden, kan een (bruto) vergoeding worden 

verstrekt. 

Concreet betekent deze vergoedingssystematiek het volgende. 
Voorzieningen die zijn ondergebracht in de bedrijfsvoering 

bruikleen van computer- en communicatieapparatuur; 

zakelijk gebruik van dienstauto's; 
deelname aan cursussen en congressen e.d. 

De zakelijke uitgaven hoeven niet te worden voorgeschoten door de wethouder, maar worden direct door de 
gemeente voldaan en de voorzieningen worden om niet in bruikleen gegeven. Zij vallen derhalve buiten de 
vergoed ingssfeer. 

Voorzieningen die niet in de bedrijfsvoering zitten maar onbelast kunnen worden vergoed 
Voor een aantal zakelijke uitgaven, zoals reis- en verblijfkosten, blijft het systeem overeind dat de gedane 
zakelijke uitgaven de wethouder op basis van declaratie worden vergoed. Deze kunnen, als is voldaan aan de 
gestelde voorwaarden, onbelast worden vergoed. 

Voorzieningen die niet in de bedrijfsvoering zitten en niet onbelast kunnen worden vergoed 

Voor een aantal andere beroepskosten wordt een vaste (bruto) kostenvergoeding verstrekt. In de toelichting op 

artikel 2 is aangegeven om welke beroepskosten het gaat. 

Controle en verantwoording 

Voor de bestuurlijke uitgaven is - net als voor de besteding van alle andere publieke middelen - transparantie 
van groot belang. Daartoe dienen enerzijds inzichtelijke regels en richtlijnen die voor het vergoedingen- en 
voorzieningenstelsel gelden en anderzijds een duidelijke verantwoording van het daadwerkelijk gebruik. Op 
deze wijze kan worden voorkomen dat er onnodige discussies plaatsvinden omtrent het gebruik van 
onkostenregelingen of voorzieningen door gemeentebestuurders en over de eventueel verschuldigde belasting. 
Dat is ook in hun belang omdat zij hun functie moeten kunnen uitoefenen zonder te worden gehinderd door 
onzekerheden omtrent de financiering van de functionele uitgaven. Daartoe is vereist dat er een zodanig 
sluitende financiële en administratieve organisatie is ingericht dat er vertrouwen kan bestaan omtrent de 
juistheid en rechtmatigheid van de uitgaven. 



Accountantscontrole 
Ingespeeld moet worden op een adequate controle op recht- en doelmatigheid van de uitgaven. Niet alleen 
moet dus helder zijn of uitgaven stroken met de regeling, of de goede grondslag wordt gehanteerd. Bij 
declaraties voor bv reiskosten zal moeten worden aangetoond dat de reis een zakelijk karakter heeft gehad: 
waar ging de reis naar toe, wat was het reisdoel. Bij verblijfskosten, bv voor een etentje moet worden 
aangegeven waar is gegeten, met wie en waarom. Het zakelijk karakter moet altijd eenduidig kunnen worden 
aangetoond. 

In hoofdstuk III is mede in verband hiermee, in aanvulling op de in de beheers- en controleverordening 
vastgestelde regels, een aantal belangrijke procedures vastgelegd over rechtstreekse facturering van 
functionele uitgaven, declaratie van vooruit betaalde kosten en het eventuele gebruik van creditcards. 
Daarnaast zijn er in de bruikleenovereenkomsten heldere afspraken vastgelegd over het gebruik van computer
en communicatieapparatuur die beschikbaar wordt gesteld voor de uitoefening van de politieke functie. In 
aanvulling hierop is een gedragscode ontwikkeld waarin nadere gedragsregels zijn vastgelegd. Daarbij gaat het 
onder meer om afspraken omtrent de bestuurlijke uitgaven die in aanmerking komen voor bespreking en 
zonodig besluitvorming in het college. In die gedragscode is ook het beleid rond buitenlandse reizen en de 
bekostiging van zakendiners met derden opgenomen. Verder zijn er aanvullende administratieve procedures 
beschreven over de afwikkeling van declaraties en facturen en de daarbij te hanteren verdeling van 
verantwoordelijkheden en hoe bijvoorbeeld om te gaan met interpretatie- of meningsverschillen. 

ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING 

Artikel 2 vaste onkostenvergoeding: percentages en bedoeling 

Hierin is de vaste vergoeding geregeld voor aan het ambt van wethouder verbonden kosten. De vergoeding is 
opgebouwd op basis van de volgende kostencomponenten; 

Deeltijdwethouder voltijdwethouder 

representatie 35% 26% 
- vakliteratuur 6% 5% 

contributies, lidmaatschappen 12% 16% 

- telefoonkosten 12% 9% 
bureaukosten, porti 5% 4 % 

- zakelijke giften 10% 10% 
bijdrage aan fractiekosten 10% 16% 
ontvangsten thuis 7% 1 1 % 
excursies 3% 3%. 

100% 100% 
a. Representatie 
Representatie (koffie, thee, hapjes, drankjes, etentjes met zakelijke relaties, attenties e.d.). 
Tevens worden onder deze categorie begrepen de noodzakelijke kosten voor de representatie die door de 
partner worden gemaakt in verband met de functieuitoefening als politieke ambtsdrager. 
Voorbeelden zijn uitgaven en (reis)kosten verbonden aan bezoeken van zieken, bejaarden,100-jarigen en het 
bijwonen van georganiseerde activiteiten, bijeenkomsten en recepties. 

b. Vakliteratuur 
Uitgaven voor (abonnementen voor) vakliteratuur, losbladige uitgaven, naslagwerken. 

c. Contributies (verenigingen) 
Contributies/lidmaatschappen; lidmaatschap vakbond, belangenvereniging, 
beroepsvereniging.bestuurdersvereniging e.d. 
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d. Telefoonkosten 
De kosten van zakelijke gesprekken waaronder ook van de mobiele telefoon. De kosten van 
telefoonabonnementen vallen niet onder de vaste kostenvergoeding. 

e. Bureaukosten en porti. 
Pennen, potloden, papier, zakelijke agenda e.d. tevens de kosten voor het verzenden van post en het kopiëren 
van stukken. 

f. Gitten 
Zakelijke giften die de politieke ambtsdrager louter als zodanig doet, en die men als privé-persoon niet zou 
hebben gedaan, aan inzamelingsacties, collectes e.d. (in de regel voor plaatselijke en/of regionale doeleinden). 
Giften aan een politieke partij of verkiezingscampagne maken hier geen deel van uit. 

g. Fractiekosten 
Bijdragen in de kosten van fractieassistenten en secretariaat, fractieweekend. 

h. Representatieve ontvangsten aan huis 
Hieronder vallen de kosten verbonden aan ontvangsten in de eigen woning die direct verband houden met de 
uitoefening van het ambt in het eigen huis (consumptieve verstrekkingen e.d.). 

i. Excursies 
Excursies die worden gevolgd ten behoeve van de uitoefening van het politieke ambt {inclusief reis- en 
verblijfskosten). 

Sedert 1 januari 2001 zitten daarin niet langer de kostensoorten fax/pc en cursussen en congressen. 

De vaste kostenvergoeding kan sinds 1 januari 2001 niet meer onbelast worden verstrekt. Om netto het bedrag 
van de vaste kostenvergoeding gelijk te houden is het bedrag gebruteerd tegen het belastingtarief van 52%. 

De hoogte van de kostenvergoeding wordt bij gemeentelijke verordening bepaald. Wel is in het 
rechtspositiebesluit voor wethouders het maximale bedrag van de kostenvergoeding aangegeven. In artikel 2 is 
de hoogte van de kostenvergoeding bepaald op het maximale bedrag. Ook de onkostenvergoeding kan door de 
raad op een lager bedrag worden bepaald, dat echter niet lager mag zijn dan 80% van het door de minister 
vastgestelde maximum. 

Het bedrag van de kostenvergoeding is geïndexeerd. Het wordt jaarlijks per 1 januari herzien aan de hand van 
de consumentenprijsindex. Hiervoor is in de gemeente geen nadere besluitvorming nodig omdat in de 
verordening in algemene zin is aangegeven of de onkostenvergoeding gelijk is aan het door de minister te 
bepalen maximum of een percentage daarvan. 

Voor wethouders is nog van belang dat een vergoeding of verstrekking van maximaal 80 maaltijden per 

kalenderjaar onbelast is als de vergoeding of verstrekking een meer dan bijkomstig zakelijk karakter heeft. 

Daarvan is niet zonder meer sprake bij deelname aan raads- en commissievergaderingen, maar wel bij tot in de 

avond doorlopende vergaderingen waardoor men niet op de gewone tijd kan eten, alsmede tijdens dienstreizen. 

Voor zover het aantal maaltijden per kalenderjaar meer dan 80 is (vergoedingen en verstrekkingen samen), 

moet een normbedrag bij het loon worden geteld. Als de vergoeding of verstrekking gedeeltelijk tot het loon 

moet worden gerekend kan eindheffing plaatsvinden op basis van het tabeltarief. 

Als het zakelijk karakter van niet meer dan bijkomstig belang is moet de vergoeding of de waarde in het 

economisch verkeer van de verstrekking tot het loon worden gerekend. Bij verstrekkingen in de vorm van 

maaltijden in bedrijfskantines met een privé-ka rakter wordt de waarde van een kantine maaltijd vastgesteld op 

een forfaitair bedrag. Als de maaltijd in de bedrijfskantine een meer dan bijkomstig zakelijk karakter heeft geldt 

de hoofdregel. De vergoeding of verstrekking van maximaal 80 maaltijden per kalenderjaar is dan onbelast. 
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Artikel 8 Cursus, congres, seminar of symposium 

Zoals hierboven al aangegeven is deze voorziening in de bedrijfsvoering gebracht en komen de kosten 
rechtstreeks voor rekening van de gemeente. Zij zijn in verband hiermee uit de vaste kostenvergoeding 
gehaald. Een onderscheid is gemaakt tussen cursussen, congressen e.d. die door of vanwege de gemeente in 
het gemeentelijk belang zijn georganiseerd en cursussen, congressen e.d. waaraan het individuele collegelid op 
eigen initiatief deelneemt. In het laatste geval zijn er aanvullende voorwaarden gesteld (inhoudelijke informatie 
over de cursus of het congres en een kostenspecificatie. 

De in deze artikelen bedoelde cursussen en congressen hebben een zakelijk karakter en zijn aan te merken als 
beroepskosten waarvan de vergoeding c.q. verstrekking van loonbelasting is vrijgesteld. 

Artikel 9 Computer en internetverbinding 

Voor de uitoefening van het ambt van wethouder wordt op aanvraag om niet een computer met bijbehorende 
apparatuur en software in bruikleen beschikbaar gesteld. Bijbehorende apparatuur is apparatuur die is bestemd 
om aan de computer te worden gekoppeld om informatie uit te wisselen. Voorbeelden hiervan zijn een modem, 
een printer, een fax en een digitale fotocamera. De nadere voorwaarden zijn geregeld in de 
bruikleenovereenkomst die de wethouder met de gemeente sluit. Het model van die overeenkomst is door het 
college vastgesteld. 

De grondslag voor deze faciliteit is te vinden in de rechtspositiebesluiten voor wethouders. 

Sinds 2005 kan een computer met bijbehorende apparatuur en software alleen onbelast worden vergoed, 
verstrekt of ter beschikking gesteld indien deze geheel of nagenoeg geheel zakelijk wordt gebruikt. Er is juist 
omwille van de eenvoud gekozen voor het criterium geheel of nagenoeg geheel. Op deze wijze blijven 
computers, die louter zakelijk worden gebruikt, buiten de heffing. Het aanvullend criterium "nagenoeg geheel" 
zorgt er voor dat de werkgever bij zeer incidenteel privé-gebruik niet meteen de gehele computer in de heffing 
hoeft te betrekken. De werkgever dient aannemelijk te maken dat de computer geheel (of nagenoeg geheel) 
zakelijk wordt gebruikt om deze onbelast te kunnen vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Hierbij 
geldt de vrije bewijsleer. In dit kader kan bijvoorbeeld worden gedacht aan situaties waarin technische 
voorzieningen zijn aangebracht aan de computer die privé-gebruik als zodanig bemoeilijken, de werknemer via 
de computer toegang heeft tot het intranet van de werkgever, hij via de computer geen vrije internettoegang 
heeft, er op de computer geen software anders dan de bedrijfsmatige software staat, de werknemer ook niet de 
mogelijkheid heeft er software op te zetten en hij geen eigen randapparatuur kan aansluiten. 

Omwille van het creëren van een compensatie voor de belastingheffing, wordt er in het rechtspositiebesluit 
wethouders en de verordening vanuit gegaan dat de betrokkenen de computer niet geheel of nagenoeg geheel 
voor zakelijk gebruik bestemmen. 

Dat betekent dat zowel de vergoeding, de verstrekking als de terbeschikkingstelling van computerapparatuur en 
de daaraan gekoppelde tegemoetkoming zal worden belast. In verband hiermee vindt er gedurende de 
afschrijvingsperiode van drie jaar voor de door de gemeente beschikbaar gestelde computer een fiscale 
bijtelling plaats van 30% van de waarde in het economisch verkeer op het moment van eerste ingebruikneming. 
Na het derde jaar wordt de waarde op nihil gesteld. Geregeld is dat de gemeente op aanvraag 30% van de 
aanschafprijs vergoedt gedurende de drie jaar dat i.v.m. het beschikbaar stellen van de computer belasting is 
verschuldigd. Deze vergoeding is overigens belast. Indien een computer tijdens het kalenderjaar wordt verstrekt 
geldt in het eerste en vierde kalenderjaar een vergoeding naar evenredigheid van het aantal kalendermaanden 
waarin de computer beschikbaar is gesteld. Het is ook mogelijk om een dergelijke vergoeding te geven voor de 
aanschaf of het gebruik van een eigen computer. 

De gemeente bepaalt zelf de hoogte van de vergoeding. Als norm kan daarvoor worden uitgegaan van de 
aanschafwaarde van de computer die de gemeente ter beschikking stelt. De gemeente Den Helder heeft in 
deze verordening hier niet voor gekozen. 



Het college van de gemeente Den Helder stelt computer- en bijbehorende apparatuur en software in bruikleen 
ter beschikking. Elke wethouders wordt derhalve in de gelegenheid gesteld de werkzaamheden te kunnen 
verrichten. Door deze in bruikleen ter beschikking stelling is het college van mening dat er geen noodzaak voor 
de wethouder is tot het aanschaffen van een computer of het gebruik van een eigen computer. Artikel 9 lid 2 
van de modelverordening van de VNG is derhalve komen te vervallen. 

De aanleg- en abonnementskosten van de internetvoorziening komen ten laste van de gemeente. Hier is er 

eveneens van uitgegaan dat de internetverbinding niet geheel of nagenoeg geheel voor zakelijk gebruik is. De 

verstrekte vergoeding is dan ook belast. Ook hierbij kan de gemeente zelf een normbedrag vaststellen 

uitgaande van bijvoorbeeld de laagste of de gemiddelde kosten. 

Artikelen 3 en 4 Reiskosten woon/werk en zakelijke reiskosten 

Voor wethouders is in artikel 3 een belastingvrije vergoeding voor het woon-werkverkeer geregeld 

overeenkomstig de bepalingen bij en krachtens het Rechtspositiebesluit wethouders en de Regeling 

rechtspositie wethouders. Bij gebruik van de eigen personenauto bedraagt de vergoeding in 2008 € 0,14 per 

afgelegde kilometer. 

Ingevolge artikel 4 worden zakelijke reiskosten, indien gemaakt met het openbaar vervoer of met een taxi, 
volledig vergoed (mits in redelijkheid gemaakt) en indien gemaakt met de eigen personenauto in 2008 € 0,37 
per afgelegde kilometer. De kilometervergoeding is, voor zover die meer bedraagt dan € 0,19, belast. 

Voor zakelijke kilometers (waaronder mede te verstaan de kilometers voor het woon/werkverkeer) kan, zoals 
gezegd, een onbelaste vergoeding worden verleend van maximaal € 0,19 per kilometer, ongeacht het gebruikte 
vervoermiddel. Vergoedingen die daarboven uitgaan zijn voor dat hogere deel belast. In het Handboek 
loonheffingen 2006 wordt over de kilometervergoeding opgemerkt: 

Vergoedingen voor reiskosten die u naast de €0,19 per kilometer betaalt, zijn ook loon. Dat zijn bijvoorbeeld 
vergoedingen voor parkeer- en tolgelden, voor (extra) afschrijving en slijtage aan de auto, voor het inbouwen 
van een carkit of navigatiesysteem, voor extra benzineverbruik wegens gebruik van een aanhangwagen of voor 
schade aan de auto. Vergoedingen voor parkeer-, veer- en tolgelden en voor overeenkomstige verstrekkingen 
vallen onder de eindheffing. 

Artikel 5 Dienstauto 

Als onderdeel van de bedrijfsvoering kan de gemeente een dienstauto met of zonder chauffeur voor zakelijk 
gebruik beschikbaar stellen aan wethouders. De dienstauto kan ook voor het woon-werkverkeer worden 
gebruikt. In dat geval vindt wel een korting plaats op de tegemoetkoming in de reiskosten woon/werk. De 
dienstauto kan ook worden gebruikt voor de vervulling van een q.q.-nevenfunctie. De eventueel uit hoofde van 
die nevenfunctie ontvangen vergoeding van reiskosten ter zake wordt in dat geval in de gemeentelijke kas 
gestort. De dienstauto is niet beschikbaar voor privé-gebruik. 

Artikelen 7 Buitenlandse dienstreis 

Bij buitenlandse dienstreizen in het gemeentelijk belang kunnen aan de wethouder de in redelijkheid gemaakte 

werkelijke reis- en verblijfkosten worden vergoed. De tarieven in het voor het rijkspersoneel geldende 

Reisbesluit buitenland zijn daarbij richtsnoer. In de eerder genoemde gedragscode zijn nadere gedragsregels 

vastgesteld. Daarbij gaat het om expliciete besluitvorming in het college over buitenlandse reizen en over 

uitnodigingen daartoe op kosten van derden. 



Maar ook om bijvoorbeeld de rekening en verantwoording achteraf (zowel inhoudelijk als financieel), het 
meereizen van de partner en het combineren van een dienstreis met een (direct voorafgaande of aansluitende) 
privé-reis. 

Artikel 10 mobiele telefoon 

Als onderdeel van de bedrijfsvoering kan de wethouder voor zakelijk gebruik belastingvrij een mobiele telefoon 
als 2 e telefoon om niet ter beschikking worden gesteld. De vraag of er sprake is van een eerste of een tweede 
telefoon moet worden beantwoord vanuit de positie van de werknemer. Ais de werknemer thuis in privé al een 
abonnement op een telefoonaansluiting heeft en de gemeente verstrekt daarnaast bijvoorbeeld een mobiele 
telefoon, dan kan de mobiele telefoon als tweede telefoon worden beschouwd. De abonnementskosten en de 
(zakelijke) gesprekskosten komen dan voor rekening van de gemeente. De nadere voorwaarden zijn geregeld 
in de bruikleenovereenkomst die de wethouder met de gemeente sluit. Het model van die overeenkomst is door 
het college vastgesteld. Het verdient aanbeveling in de bruikleenovereenkomst de voorwaarde op te nemen dat 
de telefoon uitsluitend gebruikt mag worden ten behoeve van zakelijk verkeer. 

Aangezien de component telefoonkosten in de onkostenvergoeding belast is, blijft deze verder ongemoeid. 

Artikel 11 Spaarloonregeling/levensloopregeling 

Een wethouder is een werknemer en kan dientengevolge gebruik maken van de spaarloonregeling dan wel de 
levensloopregeling. Wanneer de wethouder gebruik maakt van de gemeentelijke levensloopregeling is het niet 
toegestaan een levensloopbijdrage ten laste van de gemeente te verstrekken. De opbouw van de 
levensloopvoorziening mag uitsluitend ten laste van de wethouderswedde plaatsvinden. Aangezien wethouders 
geen verlof kennen, is het slechts mogelijk dat de opgebouwde voorziening bij de beëindiging van het 
wethouderschap wordt meegenomen naar een volgende werkgever of dat uitbetaling ineens plaatsvindt. 

Artikel 12 Reis- en pensionkosten en verhuiskosten 

Sinds de dualisering van het gemeentebestuur kunnen personen van buiten de gemeenteraad tot wethouder 
worden benoemd. Dat kunnen ook personen zijn die niet in de gemeente zelf wonen. Die zijn op grond van de 
Gemeentewet verplicht om te gaan wonen in de gemeente waar zij wethouder zijn geworden. In artikel 12 is 
geregeld dat zij bij verhuizing naar de gemeente in aanmerking komen voor een verhuiskostenvergoeding en 
eventueel voor vergoeding van reis- en pensionkosten in afwachting van de verhuizing. De vergoedingen zijn 
onbelast. 

Artikelen 13 t/m 16 De procedure van declaratie 

In artikel 13 zijn de drie wijzen van betaling aangegeven. In de artikelen 14 tot en met 16 is vervolgens 
aangegeven in welke gevallen welke betalingswijze aan de orde is en welke procedurevoorschriften in 
achtgenomen moeten worden. 

Declaratie van vooruitbetaalde kosten 

Daarbij gaat het om vergoeding van de volgende kosten: 

zakelijke reis- en verblijfkosten van wethouders 

reis- en verblijfkosten bij buitenlandse dienstreizen van wethouders 
reis- en pensionkosten en verhuiskosten; 

Rechtstreekse facturering bij de gemeente 

Rekeningen kunnen rechtreeks bij de gemeente in rekening worden gebracht in de volgende gevallen: 
deelname aan cursussen, congressen, seminars en symposia door wethouders; 
zakelijke reis- en verblijfkosten van wethouders; 



reis- en pensionkosten en verhuiskosten 

reis- en verblijfkosten bij buitenlandse dienstreizen van wethouders. 

Gebruik van de gemeentelijke creditcard 

De wethouder kan onder voorwaarden de gemeentelijke creditcard tijdelijk beschikbaar worden gesteld voor 

functionele uitgaven ten laste van de gemeente. Gebruik van die creditcard is mogelijk in de volgende gevallen: 

zakelijke reis- en verblijfkosten van wethouders; 

reis- en verbiijfkosten bij buitenlandse dienstreizen van wethouders; 

reis- en pensionkosten en verhuiskosten. 

Artikelen 17 lm 18 Citeertitel en inwerkingtreding 
Gekozen is voor inwerkingtreding met terugwerkende tot en met het aantreden van de nieuwe gemeenteraad. 
In de meeste gemeenten echter zijn de wethouders pas later benoemd. Ter voorkoming van 
overgangsbepalingen voor de oude wethouders is gekozen voor intrekking van de oude verordening. Deze 
intrekking vindt echter pas plaats op het moment van het van kracht worden van de nieuwe verordening. De 
oude bepalingen hebben daardoor nog steeds werking gehad tot en met het moment van aftreden van de 
wethouders uit het oude college. 

Bij de inwerkingtreding kan er voor worden gekozen deze bepalingen terugwerkende kracht te verlenen tot het 
moment dat de nieuwe wethouders zijn benoemd en beëdigd. Aangezien in de meeste gemeenten de beëdiging 
van de nieuwe raad en de nieuwe wethouder niet in dezelfde raadsvergadering heeft plaatsgevonden, is 
gekozen voor een deling: 

inwerkingtreding voor de nieuwe wethouders met terugwerkende kracht tot en met de dag van hun 
beëdiging. Voor deze formulering is gekozen zodat voor de aftredende wethouders die op dezelfde dag van 
rechtswege zijn ontslagen als hun opvolgers de benoeming hebben aangenomen, de oude bepalingen van 
kracht blijven; 

om dezelfde reden is een splitsing gemaakt voor de inwerkingtreding van het hoofdstuk over de procedure 
van declaratie. 

Terugwerkende kracht is alleen toegestaan wanneer de nieuwe aanspraken geen verslechtering inhouden van 
de op dat moment vigerende verordening. De nieuwe verordening kent geen verslechteringen, ook niet ten 
aanzien van de bepalingen over de computer. 

Sinds 20 februari 2004 bestaat naast het Rechtspositiebesluit wethouders ook de (ministeriële) Regeling 
rechtspositie wethouders. In lijn met die gehanteerde benaming is gekozen voor een nieuwe naam van de 
verordening: Verordening rechtspositie wethouders 2008. 



Overdruk uit het handboek toonheffingen 2007 

17.22 Internet- en telefoonaansluitingen 
Vanaf l januari 2007 zijn de vergoedingen of verstrekkingen van internet en van 
telefoon onbelast, als uw werknemer de internet- of telefoonaansluiting voor meer 
dan 10% zakelijk gebruikt. Datzelfde geldt voor een tweede telefoonaansluiting. 
Als u zelf internet of telefoon aan uw werknemer ter beschikking stelt, gelden 
dezelfde regels. 

Als uw werknemer de internet- of telefoonaansluiting voor 10% of minder zakelijk 
gebruikt, is de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling loon voor alle 
loonhefïïngen. De waarde van dit loon bepaalt u als volgt: 
- Bij vergoeding is de hele vergoeding loon. 
- Bij verstrekking is de waarde van de verstrekking in het economische verkeer loon. 
- Bij terbeschikkingstelling zijn de kosten die u maakt loon. Dit zijn onder andere 
de abonnementskosten- en afschrijving. 
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Nr. 053/GR (2008). 

ADVIES over het voorstel tot vaststelling van de Verordening rechtspositie wethouders 2008. 

In haar vergadering van 2 juni 2008 heeft de commissie Bestuur en Middelen het bovengenoemde 
voorstel besproken. 

De commissie adviseert unaniem positief over het voorstel. De commissie stelt voor het voorstel te 
agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 9 juni 2008. 

Ten behoeve van deze raadsvergadering zal van de zijde van het college van burgemeester en 
wethouders een overzicht worden geleverd van de afwijkingen ten opzichte van de modelverordening 
van de VNG. 

Den Helder, 2 juni 2008. 

Aan de Raad. 

P. B ank voorzitter. 

commissiegriffier. 


